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چكیده
کاربرد کودهای زیستی سازگار با محیط زیست و جایگزینی آن با کودهای شیمیایی میتواند بهعنوان یکی از گزینههای مدیریت تغذیهای چمن
 بر رشد و کیفیت چمن و مقایسه آن با کود اورهPantoea agglomerans  در این پژوهش تأثیر کاربرد کود زیستی محتوی باکتری.مطرح باشد
،)Gr(  این آزمایش روی چمن اسپیدی گرین در گلدان و در گلخانه با چهار تیمار کشت چمن به روش متعارف.مورد بررسی قرار گرفت
 کاربرد باکتری،)GrPA( Pantoea agglomerans  کاربرد باکتری تثبیتکننده نیتروژن،)GrU(  کیلوگرم در هکتار100 کاربرد کود اوره معادل
GrU  بیشترین وزن تر در تیمار، طبق نتایج.) و در سه تکرار انجام شدGrPP(  و باکتریهای تنظیم کننده رشدPantoea agglomerans

 در، کارایی کود زیستی بر مبنای وزن خشک. نیز بعد از تیمار اوره تأثیر مثبت بر وزن تر گیاه داشتندGrPP  وGrPA  تیمارهای.مشاهده شد
 به تنهایی یا همراهPantoea agglomerans  بهکار بردن کود زیستی محتوی. درصد بود11/6  و32/9  به ترتیب برابر باGrPP  وGrPA تیمار
 کودهای. اما از تیمار کود اوره کمتر بود،با باکتریهای محرک رشد سبب افزایش معنیدار کیفیت ظاهری چمن نسبت به تیمار شاهد شد
 به طور کلی بر اساس. منگنز و روی در برگهای چمن شدند، پتاسیم،زیستی همچنین در مقایسه با تیمار شاهد سبب افزایش غلظت نیتروژن
 به عنوان یک تثبیتکننده نیتروژن تأثیر مثبتی بر رشد و کیفیت چمن دارد و میتوانPantoea agglomerans نتایج این پژوهش کاربرد باکتری
.از آن به عنوان جایگزین بخشی از کود اوره استفاده نمود
. کیفیت چمن، چمن اسپورت، باکتری محرک رشد گیاه، باکتری تثبیتکننده نیتروژن:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The use of environmentally friendly biofertilizers and their replacement with chemical fertilizers can be one of the options
for grass nutrition management. In this study the effect of Pantoea agglomerans bacteria on growth and quality of grass and
its comparison with urea fertilizer was investigated. This experiment was carried out in greenhouse in pots with four
treatments of turfrass cultivation in a conventional way as control (Gr), application of urea equivalent to 100 kg/ha (GrU),
application of nitrogen fixing bacteria of Pantoea agglomerans (GrPA), and application of nitrogen fixing bacteria of
Pantoea agglomerans + PGPR (GrPP) with three replications. The results showed that the highest fresh weight was
observed in GrU treatment. GrPA and GrPP treatments also had a positive effect on fresh weight after urea treatment.
Biofertilizer efficiency for dry weight in GrPA and GrPP treatments was 32.9 % and 11.6 %, respectively. Application of
biofertilizer containing Pantoea agglomerans alone or in combination with growth promoting bacteria increased the
appearance of grass compared to the control treatment, but was less than urea treatment. Biofertilizers also increased the
concentrations of nitrogen, potassium, manganese and zinc in the leaves compared with the control treatment. In general, the
results of this study showed that the use of Pantoea agglomerans as a nitrogen fixing bacteria has a positive effect on the
growth and quality of grass and it can be used as a partial substitute for urea fertilizer.
Keywords: Nitrogen fixing bacteria, plant growth promoting rhizobacteria, PGPR, sport grass.
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مقدمه
با توجه به توسعه کنونی شهرهای جهان ،مفهوم فضای
سبز نیز توسعه یافته است .امروزه در شهرها به دلیل
فشردگی و تراکم سازهها و پیچیدگی تعامالت
اجتماعی و اقتصادی ،وجود فضای سبز شهری جهت
بهبود آسایش جسمی و روانی و برای کاهش آلودگی
هوا نقش مؤثری در زندگی شهری ایفا میکند در بین
گیاهانی که در ساخت و توسعه فضای سبز استفاده
میشوند ،چمن نقش مهمی ایفا میکند به نحوی که
امروزه مفهوم فضای سبز بدون در نظر گرفتن گیاه
چمن ،کامالً غریب مینماید( ;Cole et al, 2019
.)Dneshvar Hakimi Meybodi et al., 2012
یکی از فنون رایج در مدیریت چمن استفاده از
کودهای نیتروژنی برای افزایش رشد رویشی و بهبود
رنگ چمن میباشد .با توجه به نقش نیتروژن بر تولید
کلروفیل در چمن ،اولین مزیت کاربرد آن پررنگتر
شدن و افزایش کیفیت ظاهری آن میباشد .کود
نیتروژنی همچنین باعث افزایش تولید انواع
امینواسیدها ،پروتئینها ،آنزیمها و ویتامینها در
گیاهان میشود و به رشد رویشی کمک شایانی خواهد
کرد .اگرچه کاربرد بیش از حد کود نیتروژنی موجب
سست شدن چمن ،رشد رویشی بیش از حد و افزایش
آفات و بیماری میشود .به طور کلی کاربرد  50تا
 100کیلوگرم نیتروژن در هکتار برای برای بهبود رشد
چمن توسط محققان گزارش شده است ( Christians
 .)et al, 2016کاربرد کود اوره همچنین سبب افزایش
تولید گاز گلخانهای نیتروساکساید ( )N2Oمیشود و
در مقیاسهای بزرگ و در طوالنی مدت روند گرمایش
جهانی را شدت میبخشد (.)Braun & Bremer, 2017
در این بین کاربرد کودهای زیستی سازگار با محیط
زیست میتواند بهعنوان یکی از گزینههای مدیریت
تغذیهای چمن مطرح باشد.
پژوهشهای محدودی در مورد تاثیر کودهای زیستی
بر رشد چمن تاکنون انجام شده است ( Gholamipour
 .)Fard et al., 2018برخی پژوهشها تأثیر کود زیستی
محتوی تثبیتکننده نیتروژن و کود شیمیایی محتوی
نیتروژن بر غلظت کلروفیل در چمن را مورد بررسی قرار
دادهاند ( .)Acikgoz et al, 2016; Kuo, 2015در یک

پژوهش گزارش شده است که کاربرد کودهای زیستی
محتوی باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن قابلیت
جایگزینی حداکثر تا  50درصد کودهای نیتروژنی را
دارند ( .)Vance, 1997طی پژوهشی توسط Kuo
( ،)2015تأثیر کود زیستی محتوی تثبیتکننده نیتروژن
و کود شیمیایی محتوی نیتروژن بر غلظت کلروفیل در
چمن مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد کاربرد
کود زیستی محتوی تثبیتکننده نیتروژن و محرک رشد
در هفته اول منجر به کاهش غلظت کلروفیل نسبت به
تیمار شاهد شد ،اما پس از گذشت  10هفته ،غلظت آن
از تیمار کود نیتروژنی نیز بیشتر شد .همچنین طی
پژوهشی دیگر مشخص شد که باکتریهای محرک رشد
از خانواده باسیلوس ،رنگ چمن و رشد رویشی آن را
بهبود داده و در برخی گونهها باعث کاهش مصرف کود
شیمیایی نیتروژنی شدند ( .)Acikgoz, 2016با وجود این
تحقیقات ،به نظر میرسد تأثیر کاربرد کودهای زیستی
تامین کننده نیتروژن مورد نیاز گیاهان همراه با
باکتریهای محرک رشد به طور کامل مورد بررسی قرار
نگرفته و به بررسی بیشتری نیاز دارد.
باکتری  Pantoea agglomeransبه عنوان یک
تثبیتکننده نیتروژن ،نوعی باکتری گرم منفی میلهای
بدون اسپور متحرک ،دارای بیش از یک تاژک با ابعاد
بین  0/5تا  3میکرومتر متعلق به شاخه
 Proteobacteriaو خانواده Enterobacteriaceae
میباشد که با نامهای  Enterobacter agglomeransو
همچنین  Erwinia herbicolaنیز شناخته میشود
( .)Dutkiewicz et al, 2015برای اولین بار دو سویه از
این باکتری که قادر به تثبیت نیتروژن بودند در سال
 1977از روده موریانهها جداسازی شدند ( & Potrikus
 .)Breznak, 1977سویههای مختلف این باکتری به
صورت اندوفیت در داخل ریشه گیاهان و یا چسبیده
به سطح ریشه و یا در خاک ریزوسفری زندگی
میکنند و با تثبیت نیتروژن به صورت آزادزی و یا
تولید برخی هورمونهای رشد مانند اکسین و
جیبرلین به رشد گیاهان کمک میکند ( Feng et al,
 .)2006; Verma et al, 2001همچنین گزارش شده
است که این باکتری با تولید برخی ترکیبات
آنتیبیوتیکی در مقابله با برخی بیماریها به گیاهان
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کمک میکند ( .)Stockwell et al, 2002از این
باکتری در این پژوهش بهعنوان یک باکتری
تثبیتکننده نیتروژن آزادزی استفاده شد.
بهطورکلی ،هدف از این پژوهش تأثیر کاربرد
کودهای زیستی محتوی باکتری پانتوآ آگلومرانز بر
رشد و کیفیت چمن و مقایسه آن با کود اوره به
منظور کاهش مصرف کود شیمیایی و کمک به حفظ
محیط زیست بود.
مواد و روشها
تیمارها و نحوه آزمایش

برای بررسی تأثیر کود زیستی بر برخی از
خصوصیات چمن مورد نظر ،آزمایشی در محل گلخانه
گروه علوم خاک دانشگاه زنجان انجام شد .طرح
آزمایش مورد استفاده به صورت کامالً تصادفی با چهار
تیمار و سه تکرار اجرا شد که در آن تیمار اول شامل
کشت چمن به روش متعارف در فضای سبز شهری
(شاهد ،)Gr ،تیمار دوم کشت چمن همراه با کاربرد
کود اوره معادل  100کیلوگرم در هکتار ( ،)GrUتیمار
Pantoea
سوم نیز شامل کاربرد باکتری
 )GrPA( agglomeransو تیمار چهارم شامل تیمار
سوم +کاربرد باکتریهای محرک رشد ( )GrPPبود .هر
تیمار در سه تکرار (هر تیمار سه گلدان مشابه) و در
نهایت جامعه آماری شامل  12گلدان بود .بذر مورد
استفاده در این تحقیق بذر اسپیدی گرین شرکت
بارنبروگ ( )Barenbrugمخلوط سه رقم بذری باربال،
باراژ و بارتینگو انتخاب گردید .کودهای زیستی مورد
نظر از آزمایشگاه فنی شرکت زیست فناور سبز تهیه
شد .کود زیستی تثبیتکننده نیتروژن محتوی باکتری
 Pantoea agglomeransبا جمعیت  109باکتری در
هر گرم بود .مقدار توصیه شرکت سازنده هرکدام از
این کودها برابر با یک بسته  100گرمی در هر هکتار
به صورت بذرمال و همراه با آب آبیاری بود .در بذرمال
نمودن بذرها یک گرم از هر مایه تلقیح با یک لیتر آب
کامال مخلوط شده و حدود  20میلی لیتر آن به 100
گرم از بذرها اسپری شد .کود زیستی محتوی
باکتریهای محرک رشد شامل باکتریهای

koreensis

،Pseudomonas
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 vancouverensisو  Pseudomonas putidaبود که
جمعیت هرگونه برابر با  108باکتری در هر گرم بود.
این سه باکتری با داشتن ویژگیهایی مانند تولید
سیدروفور ( ،)Caron et al., 1995کاهش تولید اتیلن
در گیاهان ( ،)Jacobson et al., 1994تولید هورمون
رشد ( & Patten & Glick, 2002; Xie, Pasternak,
 ،)Glick, 1996افزایش مقاومت گیاهان و مبارزه با
عوامل بیماریزا ( Bernal et al., 2017; Validov et
 )al., 2007باعث افزایش رشد در گیاهان میشوند.
خاک مورد استفاده از یک قطعه زمین بایر متعلق
به مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان تهیه شد .برداشت
خاک از زمینی انجام شد که تاکنون هیچگونه کود
شیمیایی و آلی در آن استفاده نشده بود .ویژگیهای
خاک مورد استفاده در جدول  1ارایه شده است.
گلدانهای استفاده شده در این تحقیق از جنس پلی
اتیلن با قطر دهانه  20سانتیمتر و ارتفاع  65سانتی-
متر بود .برای جلوگیری از خروج خاک و زهکشی
مناسب ،در سطح زیرین هر گلدان مقداری شن بادامی
ریخته شد .پس از انتخاب خاک مناسب ،مقداری از آن
به شکل همگن به گلخانه منتقل شد .گلدانها با 8
کیلوگرم خاک عبور داده شده از الک  2میلیمتری پر
شدند .پس از آماده شدن گلدانها ،کشت بذر چمن به
مقدار  25گرم در متر مربع در آنها انجام شد .در
تیمارهای کود زیستی ،قبل از کاشت ،تلقیح باکتری با
بذر به صورت بذرمال انجام شد .پس از کاشت بذرها ،یک
بار آبیاری صورت گرفت .پس از سبز شدن چمنها،
تیمارهای کود اوره و کود زیستی مورد نظر همراه با آب
آبیاری اعمال شدند .کل دوره آزمایش شش ماه بود.
وزن تر و خشک

وزن تر و خشک از روز بیستم پس از کاشت هر 15
روز یکبار تا پایان دوره آزمایش اندازهگیری شد (10
مرتبه) .جهت اندازهگیری وزن تر با استفاده از قیچی
در ارتفاع حدود  4سانتیمتری از واحدهای آزمایشی
سربرداری صورت گرفت و وزن تر چمن با ترازو
اندازهگیری شد .چمنهای تازه وارد پاکتهای
مخصوص شده و در آون در دمای  70درجه سلسیوس
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خشک شدند و در نهایت وزن خشک آنها نیز اندازهگیری
شد .این عمل تا پایان دوره آزمایش تکرار شد تا وزن کل
چمن تر و خشک تولید شده محاسبه شود.

تجزیه آماری صفات و مقایسه میانگین دادههای به
دست آمده با استفاده از آزمون  LSDدر سطح  5درصد
با استفاده از نرمافزار  SASانجام شد .برای رسم نمودارها
از نرمافزار  Excelنسخه  2017استفاده شد.

کیفیت ظاهری چمن

ارزیابی رنگ ظاهری از طریق کیفی توسط ارزیاب
باتجربه و با استفاده از روش  )2002( Morrisانجام شد
( .)Morris, 2002بدین منظور هر هفته ساعت  10صبح
و بر اساس برنامه ملی ارزیابی چمن امریکا انجام شد.
جهت حرکت ارزیاب در تمام تکرارها یکسان بود و از
شماره  1تا  9درجهبندی صورت گرفت به نحویکه با
افزایش درجه کیفیت نیز بهتر میشد .این عمل  5مرتبه
در طول دوره انجام شد و میانگین آن در نظر گرفته شد.
غلظت کلروفیل  b ،aو کل نیز به روش استون
( ،)Sumanta et al., 2014قبل از هر بار چیدن (10
مرتبه) در طول دوره اندازهگیری شد و مقدار میانگین
آن در نظر گرفته شد.
برای اندازهگیری تراکم چمن قبل از چیدن در هر
مرحله ،تعداد برگهای موجود در هر گلدان شمارش شد.
برای اندازهگیری عرض برگ چمن قبل از چیدن ،به طور
میانگین از هر گلدان  20برگ به طور تصادفی چیده
شده و عرض آنها با خطکش اندازهگیری شد .برای
اندازهگیری ارتفاع چمن قبل از چیدن ،به طور تصادفی از
هر گلدان  20چمن انتخاب شده و ارتفاع آنها اندازهگیری
شد .ارتفاع میانگین چمن محاسبه شد.
غلظت عناصر غذایی

در پایان آزمایش همه نمونههای خشک جمعآوریشده،
با یکدیگر کامالً مخلوط و آسیاب شد و اندازهگیری
غلظت عناصر غذایی در آن نمونه شامل عناصر پر
مصرف نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و
عناصر کم مصرف آهن ،روی ،مس و منگنز به روش
هضم تر و خشک انجام شد ( .)Kalra, 1997در نهایت
کارایی کودهای زیستی استفاده شده نیز بر اساس
رابطه ( )1محاسبه شد.
= کارایی کود زیستی
رابطه )1
وزن خشک در تیمار شاهد -وزن خشک در تیمار کود زیستی
وزن خشک در تیمار شاهد -وزن خشک در تیمار کود اوره

جدول  .1برخی ویژگیهای خاک مورد استفاده در این
آزمایش
Table 1. Some soil properties used in this research
Value
61
11
0.021
10.2
285
2.3
7.45
0.24
12.2

Soil properties
)Sand (percent
)Clay (percent
)Total N (percent
P (mg kg-1) available
)K (mg kg-1
)EC (dS m-1
pH
)Soil organic carbon (percent
)Equivalent calcium carbonate (percent

نتایج و بحث
اعمال تیمارهای کود زیستی و اوره روی برخی ویژگی-
های کمی و کیفی تأثیر معنیداری داشت .مقدار تراکم،
ارتفاع چمن و کیفیت ظاهری در تیمارهای مختلف در
سطح یک درصد و سایر ویژگیهای کمی (وزنتر ،وزن
خشک ،درصد رطوبت و عرض برگ) در سطح پنج درصد
با هم تفاوت داشتند (جدول  .)2نتایج مربوط به عناصر
غذایی در اندامهای هوایی در جدول  2نشان داد که
مقدار نیتروژن و کلسیم در نتیجه اثر تیمارهای کود
زیستی و اوره در سطح یک درصد و عناصر پتاسیم ،روی
و منگنز در سطح پنج درصد معنیدار بود .همچنین تأثیر
نتیجه تیمارهای کود زیستی و اوره بر روی کلروفیل  aدر
سطح یک درصد معنیدار شد .اثر تیمارهای کود زیستی
و اوره روی سایر ویژگیهای مورد بررسی در گیاه تأثیر
معنیدار نداشت.
تأثیر تیمارهای کود زیستی و اوره بر روی ویژگیهای
کمی رشد

نتایج جدول  3میزان تأثیر هر تیمار بر ویژگیهای
کمی رشد (وزن تر ،وزنخشک ،درصد رطوبت و
ارتفاع) را نشان میدهد .بیشترین وزن تر در تیمار
( GrUکود اوره) مشاهده شد .همچنین تیمارهای
 )Pantoea agglomerans( GrPAو Pantoea ( GrPP
 + agglomeransمحرک رشد) بیشترین اثر را بعد از
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تیمار اوره بر روی وزن تر گیاه داشتند .تیمارهای
 GrPAو  GrPPاز نظر آماری با یکدیگر تفاوت
معنیدار نداشتند .همین روند در مورد نتایج وزن
خشک چمن تکرار شد و در آن تیمار  GrUبه دلیل
استفاده از کود شیمیایی اوره بیشترین تأثیر را بر روی
وزن خشک چمن داشت .بیشترین ارتفاع چمن در
تیماره اوره و پس از آن در تیمارهای کود زیستی
مشاهده شد.
با توجه به جدول  ،3درصد رطوبت بهدستآمده در
تیمارهای کود زیستی و اوره نشان دهنده این است که
تیمارهای  GrUو  GrPAاز لحاظ آماری نسبت به تیمار
شاهد ( )Grتفاوت معنیدار داشتند و درصد رطوبت در
آنها بیشتر بود .مصرف کود شیمیایی اوره و کود زیستی
محتوی  Pantoea Agglomeransبه ترتیب با  8/34و
 7/51درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد بیشترین اثر
را بر روی درصد رطوبت چمن داشت.
بهطورکلی ،نتایج نشان داد که کاربرد کود اوره
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بیشتر از کودهای زیستی روی رشد چمن تأثیرگذار
بود پس از آن کودهای زیستی بر رشد چمن مؤثر
بودند .کارایی کود زیستی بر مبنای معادله  1در تیمار
سوم  32/9درصد و در تیمار چهارم  11/6درصد بود.
ازآنجاییکه عنصر نیتروژن به عنوان یکی از عناصر
ضروری مورد نیاز گیاهان ،نقش بسیار مهمی در
افزایش رشد رویشی گیاهان دارد ،لذا تأثیر چشمگیر
کود اوره بر رشد رویشی چمن کامالً منطقی میباشد.
همچنین بر اساس نتایج بهدستآمده تأثیر کودهای
زیستی نیز اگرچه از اوره کمتر بود ،اما نسبت به تیمار
شاهد تأثیر مثبت و معنیدار داشتند .تأثیر باکتری
 Pantoea Agglomeransبهتنهایی در تامین نیتروژون
مورد نیاز چمن و افزایش رشد آن بیشتر از تأثیر آن
همراه با باکتریهای محرک رشد بود .به نظر میرسد
رقابت احتمالی باکتریهای محرک رشد در خاک و
ریزوسفر ریشه با باکتری  ، Pantoea Agglomeransاز
تأثیرگذاری آن کاسته باشد.

جدول  .2نتایج تجزیه واریانس تأثیر کود زیستی و اوره بر ویژگیهای رشد چمن.
Table 2. Results of variance analysis effect of biofertilizer and urea on the characteristics of grass growth.
Means of square
Visual
Chlorophyll Chlorophyll
turf
Density
a
b
quality

Leaf
width

Total
chlorophyll

*0.75

**10.11

4.55ns

0.18
23.18

2.43
9.67

4.41
13.74

Dry
weight

Height

Moisture
content

**9.34

**36498

**9.32

**10.08

*28.29

*1549.9* 12.48

0.73
12.85

654
14.14

1.21
7.3

1.33
12.11

10.05
3.67

400.72
18.87

1.82
18.20

Fresh
weight

df

Source of
variation
Biofertilizer
and urea
Error
)CV (%

 * ،nsو **  :به ترتیب نبود تفاوت معنیدار ،تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد.
ns, *, **: Non -Significantly difference and Significantly difference at 5 and 1% of probability levels, respectively.

ادامه جدول  .2نتایج تجزیه واریانس تأثیر کود زیستی و اوره بر ویژگیهای رشد چمن.
Continued table 2. Results of variance analysis effect of biofertilizer and urea on the characteristics of grass growth.
Mg
0.0005ns
0.0004
10.19

Means of square
Fe
Zn
Mn
Cu
Ca
**6205ns 72.22* 192.97* 2.53ns 0.0085
6205
13.57
47.25
2.33
0.0007
20.94
7.67
14.34
19.06
3.68

N
**0.0619
0.0025
4.96

P
0.0003ns
0.0024
22.17

K
*0.0718
0.0093
5.82

Na
0.0007ns
0.0020
15.19

df

Source of variation
Biofertilizer and urea
Error
)CV (%

 * ،Nsو **  :به ترتیب نبود تفاوت معنیدار ،تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد.
ns, *, **: Non -Significantly difference and Significantly difference at 5 and 1% of probability levels, respectively.

جدول  .3مقایسه میانگین اثر کود زیستی و اوره بر برخی ویژگیهای مرتبط با رشد چمن.
Table 3. Mean comparison effect of biofertilizer and urea on some grass growth properties.
Plant height
)(cm
7.3 c
9.6 a
8.1 b
8.3 b

Moisture
)(percent
81.84 b
88.67 a
87.99 a
86.30 ab

Dry weight
)(g per pot
5.28 b
9.84 a
6.78 b
5.81 b

Fresh weight
)(g per pot
35.10 c
87.36 a
56.13 b
44.61 b

Biofertilizer
and urea
Gr
GrU
GrPA
GrPP

در هر ستون میانگینهایی با حداقل یک حرف مشترک ،در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیدار ندارند.
In each column means followed by at least a common letter, are not statistically different at 5% probability level
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امامی و همکاران :تأثیر کاربرد کود زیستی حاوی باکتری  Pantoea agglomeransدر مقایسه با ...

تأثیر مثبت کود زیستی تثبیتکننده نیتروژن در
تحقیقات گذشته نیز گزارش شده است .در پژوهشی
 )2006( Feng et al.افزایش رشد برنج تلقیح شده با
باکتری پانتوآ اگلومرانز را گزارش نمودند ( Feng et al.,
 )2017( Hokmalipour .)2006اثر کود نیتروژن به
شکل اوره و باکتری ازتوباکتر کروکوکوم و آزوسپیریلوم
را روی نعناع فلفلی بررسی نمود و گزارش کرد که در
تلقیح با ازتوباکتر و آزوسپریلوم ،وزن تر و خشک ساقه،
وزن تر برگو وزن تر و خشک کل بوته بهطور
معنیداری نسبت به تیمار شاهد افزایش یافتند
( .)Hokmalipour, 2017افزایش وزن تر بخشهای
هوایی بوته به دنبال کاربرد باکتریهای محرک رشد
گیاهی توسط سایر پژوهشگران نیز گزارش شده است
( ;Çakmakçı et al., 2010; Dobbelaere et al., 2002
.)Hamidi et al., 2011
تأثیر تیمارهای کود زیستی و اوره بر کیفیت چمن

تأثیر تیمارها بر برخی ویژگیهای مرتبط با کیفیت
چمن (کیفیت ظاهری ،تراکم ،کلروفیل  ،aکلروفیل ،b
کلروفیل کل و عرض برگ) در جدول  4ارایه شده
است .بیشترین درجه کیفیت ظاهری در تیمار کود
اوره ( )GrUمشاهده شد .پس از تیمار اوره بیشترین
کیفیت ظاهری در دو تیمار کود زیستی مشاهده شد.
درجه کیفیت ظاهری در دو تیمار کود زیستی با
یکدیگر تفاوت معنیداری نداشتند .در مورد تراکم
چمن ،بهکار بردن کود اوره و یا کود زیستی تأثیر
یکسانی بر تراکم برگ چمن داشت .در هر سه تیمار
کودی تراکم برگ چمن نسبت به تیمار شاهد افزایش
نشان داد .این نتایج در تطابق با نتایج Yousefzadeh
 )2013( et al.بود که گزارش کردند استفاده از کود
زیستی باعث افزایش تراکم (تعداد برگ) در گیاه
بادرشبی شده است ( .)Yousefzadeh et al., 2013به
نظر میرسد استفاده از باکتری Pantoea Agglomerans
با افزایش پنچهزنی و جوانهزنی ،به تراکم بیشتر چمن
کمک کرده است.
براساس نتایج بهدستآمده (جدول  ،)4بهکاربردن
کود اوره نسبت به سایر تیمارها بیشترین تأثیر را بروی
میزان کلروفیل چمن داشت و بیشترین مقدار کلروفیل

 aو کلروفیل کل در این تیمار مشاهده شد .در
پژوهشی در تأیید این نتایج)2017( Hokmalipour ،
گزارش کرد که با افزایش کاربرد کود نیتروژنی شاخص
کلروفیل بهطور معنیداری در نعناع افزایش یافت ،به-
طوریکه باالترین سطح کلروفیل مشاهده شده در
نعناع مربوط به کاربرد  200کیلوگرم در هکتار
نیتروژن خالص به صورت کود اوره بود
()2009( Mirshekari et al. .)Hokmalipour, 2017
نیز بیشترین تأثیر کود اوره را در کلروفیل ذرت
هیبریدی  704گزارش کردند ( Mirshekari et al.,
 )2009که هم راستا با نتایج این تحقیق میباشد.
بهکاربردن کود باکتریهای محرک رشد نیز موجب
افزایش معنیدار کلروفیل  aو کلروفیل کل نسبت به
شاهد شد ،اما از تیمار کود اوره کمتر بود .تیمارهای
 GrPAو  GrPPدر مقدار کلروفیل  aو کلروفیل کل با هم
یکسان بوده و تفاوت آنها از نظر آماری معنیدار نبود .اثر
تیمارهای کود زیستی و اوره بر مقدار کلروفیل  bاز نظر
آماری در سطح پنج درصد معنیدار نبود.
در تطابق با نتایج این قسمت از پژوهشKuo ،
( )2015تأثیر کود زیستی محتوی تثبیتکننده
نیتروژن و کود شیمیایی محتوی نیتروژن بر غلظت
کلروفیل در چمن را مورد بررسی قرار داد و گزارش
نمود که کاربرد کود زیستی محتوی تثبیتکننده
نیتروژن و محرک رشد در هفته اول منجر به کاهش
غلظت کلروفیل نسبت به تیمار شاهد شد ،اما پس از
گذشت  10هفته ،غلظت آن از تیمار کود نیتروژنی نیز
بیشتر شد ( .)Kuo, 2015همچنین طی پژوهشی
مشخص شد که باکتریهای محرک رشد از خانواده
 ،Bacillusرنگ چمن و رشد رویشی آن را بهبود داده
و در برخی گونهها باعث کاهش مصرف کود شیمیایی
نیتروژنی شد (.)Acikgoz et al., 2016
نتایج بهدستآمده در مورد عرض برگ نشان داد
بهکاربردن کود زیستی محتوی Pantoea agglomerans
همزمان با باکتریهای محرک رشد در تیمار GrPP
موجب افزایش عرض برگ چمن نسبت به تیمار شاهد
شد .همچنین تفاوت این مقادیر در تیمارهای  GrPAو
 GRPPاز لحاظ آماری در سطح پنج درصد معنیدار
نبود.
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تأثیر تیمارهای کود زیستی و اوره بر غلظت عناصر
پرمصرف در برگ چمن

تأثیر تیمارهای کود زیستی و اوره بر غلظت عناصر
پرمصرف در برگ چمن در جدول  5مشاهده میشود.
نتایج مربوط به مقادیر نیتروژن برگ نشاندهنده تأثیر
باالی کود اوره بر افزایش غلظت نیتروژن برگ است.
همچنین کاربرد باکتری  Pantoea agglomeransبه
تنهایی ( 6/6درصد) و یا همراه با باکتریهای محرک
رشد ( 9/2درصد) سبب افزایش معنیدار غلظت
نیتروژن برگ نسبت به تیمار شاهد شد .این نتایج با
یافتههای  )2007( Cakmakci et al.در تلقیح بذور جو
با ازتوباکتر و  )2013( Amiri et al.با کاربرد کودهای
زیستی بر روی گندم مطابقت داشت ( Amiri et al.,
 .)2013; Cakmakci et al., 2007همچنین
 )2012( Amirabadi et al.گزارش نمودند که استفاده
از باکتری تثبیتکننده  azotobacter chroococcumو
قارچ میکوریزی تأثیر مثبت در افزایش نیتروژن ذرت
علوفهای داشت .آنان بههمین دلیل پیشنهاد نمودند
که میتوان بهمنظور جلوگیری از آالیندگی خاکهای
کشاورزی و منابع آبی استفاده از باکتری Azotobacter
 chroococcumرا توصیه نمود ( Amirabadi et al.,
 .)2012در پژوهشی دیگر روی ذرت نیز گزارش شد
که غلظت نیتروژن گیاه ذرت تحت تأثیر مثبت تلقیح
باکتریهای محرک رشد به همراه کودهای شیمیایی
قرار گرفته بود (.)Mokhtari & Besharati, 2013
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همچنین گزارش شده است که تلقیح ذرت با
باکتریهای محرک رشد گیاه (  Azotobacterو
 )Azospirillumسبب افزایش معنیدار مقدار نیتروژن
گیاه در مقایسه با شاهد شده است ( Biari et al.,
 .)2011به طور کلی به نظر میرسد باکتری
تثبیتکننده نیتروژن همراه با باکتریهای محرک
رشد با ترکیبی از اعمال تثبیت نیتروژن اتمسفری و
همچنین تحریک ریشههای گیاه به جذب و انتقال
بیشتر نیتروژن به برگ چمن کمک کردهاند.
بیشترین غلظت پتاسیم برگ در تیمار سوم که
کود زیستی  Pantoea agglomeransبهکار برده شده
است  24/3درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش یافته
است و در تیمار چهار غلظت پتاسیم برگ به دلیل
استفاده از باکتری  21/5 PGPRنسبت به تیمار شاهد
افزایش یافت و تیمار  GrUبا مصرف کود شیمیایی
اوره  14/5درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد
مشاهده شد (جدول .)5
تأثیر مثبت باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن بر
جذب پتاسیم توسط گیاه از خاک توسط برخی پژوهش-
گران نیز گزارش شده است)2011( Dordipour et al .
تأثیر  Azotobacterو  Azospirillumرا بر غلظت پتاسیم
برگ مورد بررسی قرار داده و گزارش نمودند که غلظـت
پتاسیم در گیاهان تلقیحشده با  Azotobacterبیشتر از
گیاهان تلقیحشده با  Azospirillumو تیمار بدون باکتری
بود (.)Dordipour et al., 2011

جدول  .4مقایسه میانگین کود زیستی و اوره بر برخی ویژگیهای کیفی چمن.
Table 4. Mean comparison effect of biofertilizer and urea on some grass quality properties.
Total chlorophyll
)(mg g-1 FW
7.90 c
11.29 a
9.23 b
10.30 b

Chlorophyll b
)(mg g-1 FW
3.32 a
3.43 a
2.89 a
3.38 a

Chlorophyll a
)(mg g-1 FW
4.58 c
7.86 a
6.34 b
6.92 b

Leaf width
)(mm
1.54 b
1.30 b
1.89 ab
2.45 a

Density
)(number per pot
188 c
279 b
307 ab
323 ab

Visual turf
quality
6.21 c
7.64 a
7.11 b
6.95 b

Biofertilizer
and urea
Gr
GrU
GrPA
GrPP

در هر ستون میانگینهایی با حداقل یک حرف مشترک ،در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیدار ندارند.
In each column means followed by at least a common letter, are not statistically different at 5% probability level

جدول  .5مقایسه میانگین اثر کود زیستی و اوره بر غلظت عناصر پرمصرف برگ چمن.
Table 5. Mean comparison effect of biofertilizer and urea on macronutrients of grass leaves.
)Na (%
0.14 a
0.13 a
0.12 a
0.11 a

)Mg (%
0.20 a
0.17 a
0.19 a
0.19 a

)Ca (%
0.81 a
0.68 c
0.77 ab
0.75 b

)P (%
0.23 a
0.21 a
0.22 a
0.22 a

)K (%
1.44 b
1.65 a
1.79 a
1.75 a

)N (%
2.40 c
2.75 a
2.56 b
2.62 b

Biofertilizer and urea
Gr
GrU
GrPA
GrPP

در هر ستون میانگینهایی با حداقل یک حرف مشترک ،در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیدار ندارند.
In each column means followed by at least a common letter, are not statistically different at 5% probability level
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همچنین غلظت پتاسیم در گیاهان در تیمار
 Azospirillumبهطور معنیداری بیشتر از تیمار بدون
باکتری بود .همچنین گزارش شد که با اضافهکردن
باکتری  Bacillus edaphicusبه خاک ،غلظت پتاسیم
در پنبه  31تا  34درصد و در کلزا  28تا  31درصد
نسبت به شاهد افزایش داشت ( )Sheng, 2005و
جذب بیشتر عناصر غذایی به وسیله گیاهان تلقیح
شده با باکتری را به تولید تنظیمکنندههای رشد گیاه
(اکسین) در نزدیک ریشه گیاه توسط باکتری نسبت
داده شد که این امر باعث توسعه رشد ریشه و در
نتیجه جذب بهتر آب و عناصر غذایی از خاک میشود.
نتایج مربوط به عنصر کلسیم در جدول  5نشان می
دهد بیشترین غلظت کلسیم برگ در تیمار  Grکه در آن
هیچگونه کودی استفاده نشده بود ،دیده شد .کمترین
غلظت کلسیم برگ نیز در تیمار کود اوره دیده شد .به
نظر میرسد کاربرد کود نیتروژنی بر غلظت کلسیم برگ
تأثیرگذار بوده و آن را کاهش داده است .کود زیستی
تثبیتکننده نیتروژن نیز غلظت کلسیم برگ را اندکی
کاهش داد ،اما به اندازه کود اوره نبود .بر خالف نتایج به
دست آمده در این پژوهش )2014( Asghari et al
درتحقیقات خود بر روی برنج رقم هاشمی گزارش کردند
باکتریهای محرک رشد بر غلظت کلسیم برگ اثر
معنیدار و مثبت داشت (.)Asghari et al, 2014
همچنین گزارش شده است که جذب کلسیم به دلیل
اکسین در گیاهچههای پنبه تلقیح شده با
 Pseudomonasافزایش داشته است (.)Yao et al., 2010
این موضوع روی توت فرنگی نیز دیده شده است
( .)Esitken et al., 2010در همین راستا Karlidag et al.
( )2007گزارش کردند  Pseudomonasسبب افزایش
جذب کلسیم در گیاه می شود (.)Karlidag et al., 2007
اگرچه  )2014( Najafiگزارش نمودند که افزایش غلطت
آمونیوم در محلول موجب کاهش جذب کلسیم توسط

گیاهان میشود ( .)Najafi et al., 2014بهطورکلی ،بهنظر
میرسد جذب نیتروژن اضافی باعث افزایش رشد رویشی
برگ چمن شده و غلظت کلسیم برگ را کاهش داده
است .بر اساس نتایج بهدستآمده (جدول  )5تأثیر
تیمارهای مختلف بر غلظت فسفر برگ ،منیزیم برگ و
سدیم برگ در چمن معنیدار نبود.
تأثیر تیمارهای کود زیستی و اوره بر غلظت عناصر
کممصرف در برگ چمن

نتایج مربوط غلظت عناصر کممصرف برگ در جدول 6
نشان میدهد که با به کاربردن کود زیستی نیتروژن
 Pantoea agglomeransبه تنهایی در تیمار  GrPAو یا
همراه با کودهای محرک رشد در تیمار  ،GrPPغلظت
منگنز برگ چمن افزایش معنیدار نسبت به تیمار شاهد
( )Grداشت و بیشترین غلظت آن در تیمار  GrPPدیده
شد .در تطابق با نتایج این پژوهشDursun et al ،
( )2010بیان نمودند که باکتریهای محرک رشد سبب
افزایش منگنز در خیار و گوجه شد ( Dursun et al.,
 .)2010همچنین  )2010( Karakurt & Aslantasبیان
کردند که باکتریهای  Pseudomonas putidaو
 Bacillusباعث افزایش جذب عناصر غذایی در گیاهان
میشوند (.)Karakurt & Aslantas, 2010
همچنین نتایج مربوط به عناصر کم مصرف در
جدول  6نشان میدهد بکاربردن باکتری Pantoea
 agglomeransبهتنهایی سبب افزایش غلظت عنصر
روی در برگ نشد ،اما کاربرد آن همراه با باکتریهای
محرک رشد در تیمار  GrPPسبب افزایش معنیدار
غلظت عنصر روی در برگ نسبت به تیمار شاهد شد.
کاربرد کود اوره نیز موجب افزایش معنیدار غلظت
روی در برگ نشد .همچنین جدول  5عناصر نشان
میدهد که اثر تیمارهای کود زیستی و اوره بر غلظت
عناصر مس و آهن برگ معنیدار نبود.

جدول  .6مقایسه میانگین اثر کود زیستی و اوره بر غلظت عناصر کممصرف برگ چمن.
Table 6. Mean comparison effect of biofertilizer and urea on micronutrients of grass leaves.

)Cu (mg kg-1
6.6 a
7.6 a
8.3 a
6.3 a

)Zn (mg kg-1
46 b
46 b
45 b
55 a

)Mn (mg kg-1
36 b
49 ab
51 a
55 a

)Fe (mg kg-1
373 a
356 a
354 a
368 a

در هر ستون میانگینهایی با حداقل یک حرف مشترک ،در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیدار ندارند.

Biofertilizer and urea
Gr
GrU
GrPA
GrPP

In each column means followed by at least a common letter, are not statistically different at 5% probability level
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+ Pantoea agglomerans درصد و در تیمار
 کودهای. درصد بود11/6 باکتریهای محرک رشد
،زیستی همچنین سبب افزایش غلظت نیتروژن
 بر اساس. منگنز و روی در برگهای چمن شد،پتاسیم
نتایج این پژوهش احتماالً میتوان استفاده از کود زیستی
Pantoea
تثبیتکننده نیتروژن محتوی باکتری
 را در برنامه تغذیه گیاه چمن به عنوانagglomerans
.جایگزین بخشی از کود نیتروژنی قرار داد

نتیجهگیری کلی

 نتایج نشان داد که کاربرد کود اوره بیشتر،بهطورکلی
از کودهای زیستی روی رشد چمن و کیفیت ظاهری
 بهکاربردن کود زیستی نیتروژنی.آن تأثیرگذار بود
 به تنهایی یا همراه با باکتریPantoea agglomerans
های محرک رشد نیز سبب افزایش رشد و کیفیت
 کارایی کود زیستی بر مبنای وزن.ظاهری چمن شد
32/9 Pantoea agglomerans خشک چمن در تیمار
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